UCHWAŁA NR 107/19
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń
oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć także ogólnokształcącą szkołę artystyczną
realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
2) dotychczasowym gimnazjum - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego
gimnazjum, oraz klasy w ogólnokształcącej szkole artystycznej realizującej kształcenie
ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum;
3) szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć trzyletnie liceum ogólnokształcące,
czteroletnie technikum oraz ogólnokształcącą szkołę artystyczną realizującą kształcenie
ogólne w zakresie trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
4) szkole ponadpodstawowej - należy przez to rozumieć czteroletnie liceum ogólnokształcące,
pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia oraz ogólnokształcącą szkołę
artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie czteroletniego liceum
ogólnokształcącego;
5) świadectwie szkolnym - należy przez to rozumieć świadectwo szkolne promocyjne oraz
świadectwo ukończenia szkoły.
§ 2. Określa się szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym, o których mowa w Lokalnym programie wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu, formy i zakres tych świadczeń
oraz tryb postępowania w tych sprawach.
§ 3. Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do
szkoły na terenie Torunia, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
przyznaje się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 5,0 w szkole podstawowej lub dotychczasowym gimnazjum,
b) 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 4. Stypendium Toruński Fachowiec może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do
szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, który
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, z 2017 r. poz.
2203 oraz z 2018 r. poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245.

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił
jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
b) 4,00 z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia,
c) 4,50 z zakresu kształcenia zawodowego w technikum;
3) uzyskał na świadectwie szkolnym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 5. Stypendium Toruński Maestro może być przyznane uczniowi uczęszczającemu do
szkoły artystycznej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje
się stypendium, spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny w zakresie przedmiotów artystycznych;
2) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
szkolnym średnią ocen co najmniej:
a) 4,00 z zakresu kształcenia ogólnego,
b) 5,00 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w ogólnokształcącej szkole
artystycznej I stopnia,
c) 4,50 z zakresu zajęć edukacyjnych artystycznych w ogólnokształcącej szkole
artystycznej II stopnia,
3) uzyskał na świadectwie szkolnym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 6. Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, zwana dalej nagrodą, może być przyznana w
roku szkolnym uczniowi uczęszczającemu do klasy programowo najwyższej w szkole
ponadgimnazjalnej lub szkole ponadpodstawowej, który spełnił jednocześnie warunki:
1) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów
w konkursach artystycznych oraz w zawodach sportowych;
2) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
oraz z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.
§ 7. 1. Stypendia przyznawane są w formie świadczenia pieniężnego, na okres od
września do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) Toruński Omnibus:
a) 200 zł dla ucznia, który w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się
stypendium, uczęszczał do szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum,
b) 300 zł dla ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
2) Toruński Fachowiec – 300 zł;
3) Toruński Maestro – 300 zł.
3. Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 2000 zł.
§ 8. 1. Przewidziane w budżecie miasta środki na świadczenia pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym przeznacza się w co najmniej 80% na wypłatę stypendiów,
a w pozostałej części przeznacza się na wypłatę nagród.
2. Ilość przyznanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
uzależniona jest od kwot, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane są
na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym:
1) za który przyznaje się nagrodę;
2) poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.
2. Dyrektor szkoły w danym roku może wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi
tylko jednego świadczenia materialnego o charakterze motywacyjnym.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 załącza się dokumenty potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły:
1) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny:
a) na który przyznaje się nagrodę,
b) poprzedzający rok szkolny, na który przyznaje się stypendium;
2) kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów,
o których mowa w § 3 pkt 1, § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 6 pkt 1.
5. Znaczące osiągnięcia ucznia we wniosku należy wpisywać rozpoczynając
w szczególności od konkursów i olimpiad zwalniających ze sprawdzianu ósmoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
6. W przypadku sukcesów zespołowych i braku nazwisk oraz imion uczniów na
dokumencie potwierdzającym osiągnięcie znaczącego sukcesu, dyrektor szkoły dołącza listę
uczniów wchodzących w skład zespołu.
7. Kandydata do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym zatwierdza w drodze uchwały rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została
powołana - rada pedagogiczna.
8. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
składa się do Prezydenta Miasta Torunia za pośrednictwem działu urzędu miasta właściwego
do spraw edukacji w terminie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia
5 lipca.
9. W przypadku uzyskania informacji o uzyskaniu znaczącego sukcesu edukacyjnego
przez ucznia po terminie składania wniosku o stypendium, dyrektor szkoły może złożyć
wniosek w terminie do dnia 7 września. We wniosku dyrektor uzasadnia późniejszy termin jego
wniesienia.
10. W przypadku ucznia, którzy po złożeniu wniosku przez dyrektora szkoły będzie
kontynuować naukę w innej szkole niż wnioskująca o stypendium, rodzice niepełnoletniego
ucznia lub pełnoletni uczeń zobowiązani są niezwłocznie po rozpoczęciu nauki, nie później niż
do 7 września, dostarczyć do działu urzędu miasta właściwego do spraw edukacji
zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły na terenie Torunia.
11. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11 stypendium
nie zostanie przyznane.
§ 10. 1. Złożone wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję.
2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Torunia, określa jej skład osobowy oraz wyznacza
przewodniczącego.
3. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna złożonego wniosku pod kątem jego zgodności z wymaganiami opisanymi
w § 3, § 4, § 5, § 6, kompletności danych i podpisów;
2) ustalenie zasad punktacji znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w § 3 pkt
1, § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 6 pkt 1;

3) dokonanie oceny merytorycznej wniosku, w której komisja:
a) przelicza na punkty znaczące osiągnięcia edukacyjne, w oparciu o zasady, o których
mowa w pkt 2 - powyżej,
b) ustala średnią ocen, o której mowa w § 3 pkt 2, § 4 pkt 2, § 5 pkt 2, § 6 pkt 2,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4) sporządzenie list kandydatów, odrębnych dla każdego świadczenia pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym, w kolejności od największej sumy punktów uzyskanych
w ocenie merytorycznej;
5) w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o kolejności na liście, o której mowa
w pkt. 4, decyduje wyższa ocena zachowania;
6) rekomendowanie Prezydentowi Miasta Torunia list kandydatów, którym mają być
przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
z uwzględnieniem środków, o których mowa w § 8.
4. Czynności, o których mowa w ust. 3, komisja wykonuje w terminie do:
1) 10 sierpnia roku, w którym złożono wniosek o nagrodę;
2) 10 października roku, w którym złożono wniosek o stypendium.
5. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zostają odrzucone.
6. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia danych we
wniosku.
7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej połowy ustalonego składu komisji.
8. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący ma przewodniczący
komisji.
9. Posiedzenia komisji są protokołowane.
§ 11. 1. Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym i terminach ich wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Torunia:
1) do 20 sierpnia danego roku w sprawie przyznania nagrody;
2) do 20 października danego roku w sprawie przyznania stypendium.
2. Przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym nie wymaga
wydania decyzji.
3. Informację o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym przekazuje się pisemnie rodzicowi niepełnoletniego ucznia, pełnoletniemu
uczniowi oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń w czasie podjęcia decyzji
o przyznaniu świadczenia.
4. Uczeń traci prawo do świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
w przypadku przerwania nauki lub zmiany miejsca nauki poza obszar Torunia.
5. Rodzice niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły są obowiązani
niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Torunia o zajściu okoliczności, o których mowa
w ust. 4.
§ 12. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłaca się:
1) za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń - dla uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę Miasta Toruń;
2) w Urzędzie Miasta Torunia - w pozostałych przypadkach.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 14. Traci moc uchwała nr 898/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze

motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu
postępowania w tych sprawach (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r. poz. 3919).
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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